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 Datum: 06-09-2018 

Onderwerp Tijd: 13:00u – 15:00u 

Fysieke Overlegtafel Wmo begeleiding 
Helmond & Peelgemeenten 

Notulist: Marielle van Meijl   

Locatie: Gemeentehuis Deurne 

 

Aanwezig: dhr. R. Arts (GGZ OB), dhr. H. van Gemert (SWZ), mw. M. van der Heijden 

(SZZ), mw. M. van Engelenburg (Savant), mw. A. Korsten (ORO), mw. I. 

Eijdems (Zorgboog), mw. I. van Goch (Onis), dhr. W. van Hest (Wmo raad), 

dhr. H. Dittner (Wmo raad), dhr. D. van Sambeek (Zorgcoöperatie Tot uw 

dienst), dhr. J. Ragetlie (LEV-groep), mw. C. Pique (Buro Maks), dhr. M. 

Gardeniers (Helmond), mw. Esther Merlo (Peelgemeenten), mw. T. van der 

Wielen (Peelgemeenten), mw. A. Meeuws (Peelgemeenten), mw. M. van Meijl 

(Bizob). 

 

Toehoorder: Mw. A. van Straaten (Zuidzorg) 

 

Afwezig Dhr. J. Feuerriegel (SMO), mw. J. van den Tillaart (MEE Zuidoost Brabant), 

dhr. P. Kuijs (Vierbinden), dhr. P van Velthoven (CZ Zorgkantoor), dhr. J. 

Schrover (MEE), dhr. J. Van de Pas (Impegno), mw. J. van Schijndel (Wmo 

raad). 

1. Opening  

De voorzitter, Trudy van der Wielen, heet iedereen welkom.  

De (nieuwe) leden van de FOT stellen zich aan elkaar voor. 

 

2. Mededelingen  

 De voorzitter geeft aan dat er een nieuwe voorzitter van de FOT gaat komen. 

 De gezamenlijke (21 gemeenten)  inkoop Jeugdhulp wordt gesplitst. 

Eindhoven/A2/BOV/Kempen en Helmond/Peelgemeenten/Dommelvallei+. Zij gaan 

beiden zelfstandig door ontwikkelen. Dit betekent dat er twee aparte overlegtafels 

gaan ontstaan. 

Deze schaalgrootte lijkt op dit moment goed werkbaar. Aanleiding voor deze 

splitsing zijn de beheersmaatregelen die Eindhoven op zeer korte termijn gaat 

nemen. 

 Zorgboeren Zuid heeft er twee nieuwe zorgboerderijen bij. 

 

3. Verslag 

Het verslag wordt vastgesteld. 

 

4. Virtuele overlegtafel 

Er zijn geen punten ingebracht aan de FOT. 

 

5. Stand van zaken 

 De overeenkomst Kortdurend Verblijf. De overeenkomst staat ter ondertekening 

open in Negometrix. 

 CAK en boete. De aanbieders die in 2017 niet dan wel niet tijdig de CAK gegevens 

hebben aangeleverd hebben afgelopen week een  boete opgelegd gekregen. 

 Opzeggen overeenkomst. Er is een inventarisatie geweest naar (niet) leverende 

aanbieders. Bij de aanbieders die 12 maanden geen cliënten in zorg hebben gehad 

hebben we de overeenkomsten opgezegd. Ook de overeenkomsten met de 
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welzijnsinstellingen zijn opgezegd. Zij blijven echter wel lid van de fysieke 

overlegtafel. 

 
6. Evaluatie FOT 

De presentatie is bijgevoegd. 

 

Reactie van de tafel is dat de evaluatie herkenbaar is. Enkele opmerkingen worden gemist, 

maar dit komt omdat nu de zaken worden benoemd die het meest genoemd werden in de 

evaluatie. Naar aanleiding van de evaluatie wordt doorgepraat over de samenwerking en 

de nieuwe ontwikkelingen op de inhoud. Aangegeven wordt dat er veel speelt en leeft, 

maar dat dit aan de FOT niet ter sprake komt. 

 

Naar aanleiding hiervan wordt het volgende afgesproken: 

Er komen twee tafels: 

 Een FOT inkoop, contract en verantwoording.  

Deze wordt twee keer per jaar gehouden en bestaat uit een kort overleg tussen 

gemeente en aanbieders en gaat over de technische kant van inkoop, contractering 

en verantwoording. 

 

 Een FOT Transformatie.  

Deze tafel heeft dezelfde status als de FOT en bestaat in beginsel uit dezelfde 

aanbieders als de FOT Inkoop, maar kan bestaan uit andere medewerkers die 

kennis hebben van het te bespreken thema. 

Deze tafel moet vooral probleemoplossend en innovatief zijn en een concrete 

opbrengst opleveren. De thema’s moeten vooral op het grensvlak van zorg en 

welzijn liggen. 

Genoemde onderwerpen zijn: 

 Toegang  

 Vrijwilligers 

 Tekort aan professionals 

 Vergrijzing 

 Hoe te remmen op de vraag?  

 Mantelzorgondersteuning 

 Psychiatrie  

 Relatie met de huisartsen 

 

Deze tafel wordt twee keer per jaar gehouden en bestaat uit een overleg tussen 

gemeente- aanbieders-cliëntenraden-welzijnsinstellingen en, indien het thema dit 

vraagt, andere organisaties/doelgroepen of leden van de Virtuele overlegtafel.  

  

 

Voor het uitwerken van een eerste onderwerp voor de FOT Transformatie wordt een 

agendacommissie samengesteld. Deze bestaat uit: W. van Hest, I. van Goch, J. Ragetlie, 

M. van der Heijden en Helmond (M.Gardeniers) GR Peelgemeenten (Esther Merlo en Anka 

Meeuws). 

 
Esther en Anka nemen contact op met de agendacommissie om de bijeenkomst van 6 

december 2018 voor te bereiden. 

 

Naast het bovenstaande wordt geconcludeerd dat: 

 De samenstelling van de FOT moet worden bezien, mede gelet op het aantal 

structurele afmeldingen en de belangstelling voor de FOT van nu niet deelnemende 

partijen. 

 De toegankelijkheid van de website en Negometrix moet worden bezien. 

 De ontwikkelagenda vooralsnog in stand kan blijven en dat hier uitvoering aan 

moet worden gegeven. 
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7. Wat verder ter tafel komt/Rondvraag 

Savant: Er zijn op dit moment te weinig handen aan het bed. In het initiatief Zorgcampus 

worden mensen opgeleid om te werken in de zorg. 

Zorgcoöoperatie:  

 Actieprogramma: zorgen voor elkaar, bewonersinitiatieven, duurzaam organiseren 

van bewonersinitiatieven 

 Project Zorg voor Later in Laarbeek: gesprek aangegaan met mensen om zich 

bewust te zijn van het (opbouwen van een) sociale netwerk en daarin een vorm 

van wederkerigheid www.zorg-voor-later.nl. 

Zorgboeren: vraag over facturatie. Deze wordt individueel bekeken. 

SWZ: Er hebben intern wijzigingen in bedrijfsvoering plaatsgevonden. 

Pilot in NOB: mensen naar maatschappelijke betrokkenheid leiden en dan naar (on)betaald 

werk. 

ORO: Ook hier zijn personeelsproblemen 

Bureau Maks: Veel veranderingen in de organisatie. Er loopt een project Resultaatgericht 

werken. 

LEV: LEV is bezig om de toegang te verbeteren, samen met de verschillende gemeenten 

Helmond: Stadsleerbedrijf: mensen met grote achterstand tot arbeidsmarkt en MBO 

studenten worden ingezet op bijvoorbeeld WMO taken als algemene voorziening. Hiermee 

snijdt het mes aan meerdere kanten: Wmo clienten zijn geholpen, deelnemers van het 

stadsleerbedrijf zetten een stap vooruit en capaciteitsproblemen kunnen anders worden 

opgevangen. 

 

 

8.  Afsluiting  

 

Trudy van der Wielen neemt afscheid van de FOT begeleiding. Haar taak wordt 

overgenomen door Esther Merlo en Anka Meeuws.  

 

Contactgegevens: 

Esther:  

M 06 11 65 54 14 

E esther.merlo@peelgemeenten.nl  

 

Anka 

M: 06 41 08 82 19 

E: anka.meeuws@peelgemeenten.nl 

 

Matthijs 

T: 0492 – 58 72 12 

M: m.gardeniers@helmond.nl  
 

 

De volgende overlegtafel zal plaats vinden op 6 december 2018 van 13.00 tot 17.00 uur, 

locatie gemeentehuis te Deurne. 
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